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"غارات جوية وقصف مدفعي مستمر على مخيم اليرموك وعناصر النظام يسرقون منازله"

•
•
•
•

باألرقام :أعداد حافالت التهجير من بلدات جنوب دمشق باتجاه الشمال السوري
خروج طالب مخيم اليرموك من يلدا إلى دمشق لتقديم امتحاناتهم
تشتت األسر مأساة تعيشها اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية
الخيرية تواصل دعمها للنازحين من مخيم اليرموك في البلدات المجاورة

آخر التطورات
استهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية يوم أمس عدة أحياء في مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيين جنوب دمشق ،كما قصفت المخيم بالصواريخ وقذائف المدفعية ،حيث خّلف مزيدًا

من الدمار والخراب لمنازل المهجرين من المخيم.

كما تعرضت أحياء التضامن والحجر األسود المجاورة للمخيم لقصف مدفعي ،وتم استهداف
محاور الزبير وأبو ترابي في التضامن جنوب العاصمة.
وقالت مصادر إعالمية مقربة من النظام أن قواتها سيطرت على المدينة الرياضية وتجمع
المدارس ومحيط دوار فلسطين في المنطقة الشرقية لمخيم اليرموك ،وحي التقدم في الجزء
ّ
الشمالي الممتد من محيط مؤسسة الكهرباء على شارع اليرموك الرئيسي وملعب شاكر وصوالً
لشارع الـ  15وما يقابله باتجاه شارع الـ ،30وعلى عقدة شارع العروبة  -حي التقدم ومحيط
منطقة سفريات الكرمل وما يقابلها من جهة الحجر األسود ،إضافة إلى غالبية أجزاء منطقة
الجزيرة في الحجر والمناطق المقابلة لها من الجهة الجنوبية الغربية لمخيم اليرموك في محيط
مشحم التقي ونقطة الملعب.

ويتركز العمل العسكري على المنطقة الممتدة في شارع الـ  30من محور مشحم التقي حتى
مشفى فلسطين ،وفي حي  8آذار ودير ياسين وما يقابلها من منطقة الجزيرة" ،وقد تمت السيطرة
النارية عليها" نظ ار لكون هذه المنطقة هي منطقة "أنفاق متشعبة" تربط بين جنوب مخيم اليرموك
وشمال الحجر األسود ،وفق ما أعلن عنه النظام.

فيما أعلن تنظيم داعش عبر صفحات إعالمية مقربة منه ،أنه قتل أكثر من ( )650عنص اًر من

قوات النظام والمجموعات الموالية ،إضافة إلى مئات الجرحى ،وذلك خالل قتاله منذ  25يوماً

للحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري بمساندة روسية على مخيم اليرموك وأحياء الحجر
األسود والتضامن.

في غضون ذلك يواصل عناصر النظام السوري سرقة منازل النازحين في مخيم اليرموك واألحياء
المجاورة التي سيطر عليها النظام مؤخ اًر ،في ظاهرة ما بات ُيعرف بالتعفيش.
ونقلت صفحة إعالمية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،مقربة من النظام السوري عن
أحد عناصر النظا م من أبناء المخيم قوله أن بعد "تحرير" بعض المناطق في مخيم اليرموك من
أيدي "داعش" ،تفقد منزله فوجده سليماً وحتى األغراض موجودة بداخله ،وعند خروجه أغلق
المنزل وأقفله بجنزير محكم ،وعاد للقتال على محاور المواجهة مع تنظيم "داعش".

حيه في المخيم ،وكان منزله
وبعد أيام نشر فيديو "بحسب عنصر النظام" عن عمليات تعفيش ّ
من أوائل البيوت التي تمت سرقتها من قبل عناصر النظام والمجموعات الموالية له ،ونقل
ناشطون عن أحد قادة النظام قوله "ال تبقوا للفلسطينيين شيء دمروا المخيم على رؤوس ساكنيه"
تعج بأثاث ومحتويات
وقال ناشطون أن
حي الزاهرة وصحنايا وعدة مناطق في العاصمة دمشق ّ
ّ
المنازل المسروقة من المناطق التي سيطر عليها النظام السوري في جنوب دمشق وريفها.
وكانت وسائل إعالم مقربة من النظام السوري نشرت قبل أيام على مواقع التواصل االجتماعي
مقطعاً مرئياً يوثّق قيام عناصر النظام بسرقة منازل المدنيين في مخيم اليرموك جنوب دمشق،

في ظاهرة ما بات ُيعرف بالتعفيش.

في سياق مختلف خرج عشرات طالب مدرسة الجرمق البديلة عبر معبر بيت سحم جنوب دمشق
إلى مراكز اإلقامة في معهدي فلسطين وسعيد العاص ومركز الـ  DTCفي العاصمة دمشق
لإلقامة فيها حتى نهاية االمتحانات ،وذلك للتقدم المتحانات شهادة التعليم األساسي في سورية.
يذكر أن الحركة التعليمية جنوب دمشق لم تتوقف على الرغم من المعوقات الكبيرة التي تعترض
أبناء المخيم ،في حين يتم خروج الطلبة من المنطقة الجنوبية بعد التنسيق وموافقة األجهزة
االمنية السورية.
من جانبها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن عدد المهجرين من بلدات جنوب
دمشق الذين وصلوا إلى الشمال السوري بلغ أكثر من  9آالف شخص ،توجهوا إلى مناطق درع
الفرات حيث توزعوا على مخيمات دير بلوط ،وشبيران ،وأعزاز ،إضافة لمخيمات مدينة الباب
وهي مخيمات جديدة احتوت خليطاً فلسطينياً سورياً من سكان مخيم اليرموك وجنوب دمشق،.
فيما توجهت القافلة الرابعة نحو مدينة إدلب ،منوهة إلى أن جميع القوافل دخلت إلى بلدة الباب

ما عدا القافلة الرابعة توجهت إلى مدينة إدلب ،فيما انقسمت القافلة السابعة إلى جزئين أحدهما
اتجه إلى محافظة إدلب واآلخر متجمع على طريق المطار حيث سيتجهون إلى مدينة جرابلس
شمال شرق مدينة حلب.
ووفقاً لمراسل مجموعة العمل قدر عدد العائالت الفلسطينية المهجرة نحو الشمال السوري بحوالي
 ٧50عائلة ،منوهاً إلى أن الرقم غير دقيق نتيجة حالة عدم االستقرار التي تواجه مهجري جنوب

دمشق واستمرار خروج العائالت من يلدا باتجاه إدلب وحلب.

إلى ذلك تعيش اآلالف من العوائل الفلسطينية السورية تشتتاً كبي اًر ألفرادها الذين توزعوا على

بلدان العالم ،مما وضعها أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع معظم أفراد

العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان واألردن وبلدان أوروبا.
وقد أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب األسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لعائلته
أو لحصار منعه من الخروج من مخيمه لاللتحاق بعائلته ،مما ضاعف من المتطلبات
االقتصادية للعائلة ،إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر األطفال إلنجاز بعض
المعامالت المتعلقة بهم.
وضاعف ذلك ا لتشتت إحجام معظم السفارات على منح الالجئين الفلسطينيين السوريين لتأشيرات
دخول إلى أراضيها ،األمر الذي حرم العديد من الالجئين من االلتقاء بأمهاتهم وآباءهم وأطفالهم
خصوصاً المتواجدين في أوروبا ولبنان وتركيا.
اآلالف من فلسطينيي سورية في أوروبا ينتظرون لم شملهم بأسرهم منذ حوالي الثالثة أعوام،
حيث يستغرق الحصول على إقامة حوالي العام ،فيما تستغرق معاملة لم الشمل ما يقارب
العامين ،وطوال تلك المدة ترفض معظم سفارات البلدان التي تتواجد فيها عوائل الالجئين منح
تأشيرات بعوائلهم ،األمر الذي يمنع اجتماع العائالت حتى االنتهاء من لم شملها.
يضاف إلى ذلك صعوبة التقاء العوائل التي توزعت بين لبنان وتركيا ومصر ،حيث توقفت
سفارات تلك البلدان عن منح التأشيرات لالجئين الفلسطينيين السوريين منذ أكثر من ثالث سنوات
األمر الذي حرمهم هم أيضاً من اللقاء بأقربائهم
وكذلك الحال بالنسبة للعائالت التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم
الالجئين الذين اضطروا لمغادرة سورية من العودة إليها خشية االعتقال ،خصوصاً الشباب منهم.
إغاثياً واصلت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني دعمها اإلنساني للنازحين الفلسطينيين من

مخيم اليرموك إلى البلدات المجاورة يلدا  -ببيال  -بيت سحم ،الذين يعانون من نقص كبير
بالمواد الغذائية وفقدان حليب األطفال ،عالوة على تشريدهم في منازل مؤقتة إضافة إلى انتشار

البطالة وانعدام مواردهم المالية.

فلسطينيو سورية احصاءات وأرقام حتى  13أيار  -مايو 2018
• ( )3٧45حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم
( )465امرأة.
• ( )16٧4معتقالً فلسطينياً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم
( )106إناث.
مخيم اليرموك
• حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على ّ
يدخل يومه ( )1٧59على التوالي.

• ( )206الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب
مخيم اليرموك.
الحصار غالبيتهم في ّ

مخيم اليرموك منذ
مخيم درعا مستمر منذ أكثر ( )1494يوماً وعن ّ
• انقطاع المياه عن ّ
( )1343يوماً.

• يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ( )590يوماً ،ودمار أكثر
من  %80من مبانيه تدمي اًر كامالً وجزئي.
• حوالي ( )85ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية  ،2016في حين
يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي ( )31ألف ،وفي األردن ( )1٧ألف،
وفي مصر ( )6آالف ،وفي تركيا ( )8آالف ،وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

